
Регламент  за провеждане на БПК 

  
 

БЪЛГАРСКА  ПАРКОВА   КУПА    /     
   СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ   
         -- 2020 -- 

 
ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОРИ 

    Костадин Новаков -председател на БФО 
    Красимир Данаилов – ген.секретар БФО 

Камен Каменаров     - БПК 
Валентин  Каменаров  - БПК  
 

РЪКОВОДСТВА ЗА ВСЕКИ СТАРТ / КРЪГ 
1-2 Камен Каменаров, Красимир Коев, Никола Рачев, Венцислав Цветков, Валентин Каменаров 
3-4 Костадин Новаков, Илиян Дянков, Радостин Димитров 
5-6 Тодор Педев, Петър Доганов, Венцислав Венев, Антон Гочков 

 
СТАРТОВЕ /КРЪГОВЕ 
   Верига от състезания – до шест старта/кръга за 2020 г., провеждани в 
дисциплината”спринт” : 
● първи и втори кръг           12 април - Русе  
● трети и четвърти кръг  31 май -  Сливен 
● пети и шести кръг   27 септември -София 

 
 

Възрастови групи –  М-Елит - и Ж-Елит -  с право на участие в тях на състезатели от 
възрастови групи 18, 20, 21, 35 и повече години. Останалите  възрастови групи  са 
М-Ж-10,12,14,16 ,35,40,45,50,55,60,65,70  

Карти – в мащаб от М 1:2000 до М 1:5000. 

Най-добри времена  - 14-15 мин. 

Стартов интервал  -  1 минута. Стартирането е с  електронна станция.  Задължително  е 
да има  съдия пред състезателите на стартовата линия, пускащ ги да стартират в точната 
секунда!    Само за група «Елит» за последния от веригата  старт/кръг - стартирането е в 
обратен ред на временното класиране от предходните  стартове. 

Начин на стартиране - За всеки  старт/кръг  стартирането на състезателите се  определя 
чрез жребий. Изключение е в последния етап за групи „Елит” -стартирането е в обратен ред 
на временното класиране.  

Наредба -  да се изготви минимум  30 дена   преди съответните стартове/кръгове и изпрати   
до Секретариата на БПК  за поставяне на  сайта на БФО и на БПК.                                                                                                                 

Стартова такса  - 7,00 лева на старт. 

Срок за заявките - 7 дена преди съответния старт. 

 

 



Точкуването  на кръговете от БПК се извършва по следната таблица:  

Място Точки Място Точки Място Точки Място Точки 

1 25 6 15 11 10 16 5 

2 21 7 14 12 9 17 4 

3 19 8 13 13 8 18 3 

4 17 9 12 14 7 19 2 

5 16 10 11 15 6 20 1 

След всеки старт се извършва  временно класиране за всички  групи. Крайното 
класиране  е на базата на спечелените точки от всички стартове/кръгове. Победителите 
стават носители на “Купата на България по Парково Ориентиране” 

Награден фонд за крайното класиране за групите  М- Елит и Ж-Елит: осигурява се 
равнопоставено от всички организатори на кръговете 

Място Сума за крайно класиране 

(лева) 

М 21 Елит Ж-21 Елит 

Първо 200 200 

Второ 150 150 

Трето 100 100 

Четвърто 80 80 

Пето 70 70 

Шесто 60 60 

общо 660 660 

 В крайното класиране всички победители получават купи, а призьорите (второ и трето място) 
– медали. Тези разходи се разпределят равнопосравено от всички организатори. 

Вида на наградите за съответните двойки кръгове са по преценка на съответния организатор. 

ПРОГРАМА : В един ден по възможност два старта  
Старт-преди обяд 

9,30 ч  - започване работа  на секретариата (на мястото на финала),     
   Проверка нарегистриране на състезателите  

 10,15 ч  - техническа конференция  
 10,30 ч  - получаване  на  номерата  на първите шест   Елитните групи 
 11,00 ч  - старт на всички възрастови групи 
Старт-след обяд 
           16,15 ч  - техническа конференция  
 16,30 ч  - получаване  на  номерата  на първите шест   Елитните групи 
 17,00 ч  - старт на всички възрастови групи 
        18,30 ч - награждаване на победителите от всички възрастови групи 

 Жури :В състава на жури (комисия по контестациите) влизат лицата от  Орг.комитет на БПК, 
главния съдия и техн.ръководител 

    e-mail  адрес:  bul.park.cup2020@gmail.com  

 

 

mailto:bul.park.cup2020@gmail.com


 

Задължения на състезателите: 

-      Екипировката , с която участват да бъде в добър приличен вид. 

-      Да присъстват на всички церемонии ( откриване , награждаване , закриване  на 
състезанието). На награждаването да се явяват със състезателните номера 
поставени на гърдите 

-      По време на състезанието състезателни номера  да са закрепени добре на гърдите и 
да не се прегъват и закриват  спонсорите. 

-      Да се отзовават на интервютата на медиите и коментатора на състезанието. 

-      Състезател, неявил се на награждаването – се лишава от  получаване на  съответната 
наградна сума и друго отличие 

 

 


